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MODIFIKASJON  
Det er i denne fasen vi skal jobbe for å erstatte hard og fastløst stamming med myk og 

kontrollerte taleflytbrudd 

Mange som stammer har lært seg å på ulike måter kjempe seg fri fra stammeøyeblikk for å 

raskest mulig løsrive seg fra disse. I denne fasen vil du bli kjent med en rekke ulike begreper.  

Å fryse i stammeøyeblikk 

En aktivitet du kommer til å bli godt kjent med er «fryse i stammingen». Meningen her er at 

så fort du kommer inn i et stammeøyeblikk så skal du bli værende i det helt til du har gitt opp 

forsøk på å komme deg ut av det. Målet er at når du fanger stammeøyeblikket, blir værende i 

det, skal du aktivt jobbe for å analysere og katalogisere det, for så å redusere 

muskelspenningene som stanser luftstrømmen og flyten. Du skal ikke si ordet før du har gitt 

opp taleforsøket, redusert muskelspenninger og den emosjonelle panikkfølelsen.  

Pullout // in-block modification 

Når du sitter i stammeøyeblikket, analyserer og katalogiserer det, reduserer tensjon, er du 

klar til å «dra deg ut av stammingen», pullout. Ved å brått starte taleforsøket igjen er det stor 

sannsynlighet for at du kastes inn i et nytt stammeøyeblikk. En pullout handler om at du 

forsiktig og gradvis starter luftstrømmen og lydproduksjonen. Du må dra deg gjennom den/de 

første lydene. 

Viktigheten av overdrivelse 

Det er viktig at du vet hor viktig det er å overdrive. Du jobber nå med å innlære nye 

muskulære mønstre. Prinsippet her er det samme som ved andre motoriske ferdigheter. 

Bevegelser må gjerne overdrives for å etablere seg med rett teknikk og flyte godt nok. 

Overdrivelsen er også viktig for det vi kaller desensitivisering – å tørre å kjenne på 

stammingen for at den skal fyre færre negative tanker og følelser. Jeg pleier å operere med en 

regel på at en pullout bør ha en varighet på 3 sekunder når man overdriver.  

Preparatory set // myk og kontrollert artikulasjon // motorisk plan // pre-block modification 

Slik jeg ser det er to innganger til å modifisere stammeøyeblikk før de skjer. Den prefererte 

måten er at dette er en naturlig forlengelse av en pullout ved at du før stammeøyeblikket vet 

hvilke endringer du bør gjøre for å sikre at ingenting stopper taleflyten. For å kunne gjøre må 

du være god til katalogisering av stamming og den taktile, sensoriske og auditive feedbacken 

fra talen. Den andre inngangen er å analysere egen tale og lete etter eksempler på 

lydproduksjon som har en motorisk innstilling som sikrer flyt. 
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Kansellering 

Se ark om læringsprinsipper for å fullstendig forstå konseptet med kanselleringer.  

Når du kansellerer et stammeøyeblikk skal du ved stamming fullføre stammingen, men si 

ordet på nytt med en motorisk plan for å gi flyt. Dette kan for eksempel anvendes når du 

stammer ukontrollert eller når du stammer, men ikke lykkes med pullout. Kanselleringen 

fungerer som en «straff» for stammingen, nettopp fordi at hver gang du stammer med 

muskulært kamp, strev og sikringsatferd, vedlikeholdes stammingens motoriske og 

nevrologiske aspekt. Kanselleringer skal belønne din nye, lettere og mer kontrollerte 

stamming.  

En kansellering skal helst innebære: 

2 sekunders pause etter stamming 

Lydløs pre-block modifikasjon 

Nytt taleforsøk, pre-block modifikasjon 

 

Et viktig verktøy, også for å forhindre tilbakefall 

Pullouts og motoriske planer, men spesielt kanselleringer vil være et viktig verktøy for det for 

å forhindre tilbakefall, men mer om det senere 

Tips til hjemmeoppgaver 

• Alene: gå inn i frivillige stammeøyeblikk og jobb med pullouts, for eksempel lesing 

• Alene: gå inn i frivillige stammeøyeblikk og jobb med kanselleringer, for eksempel 

lesing 

• Ha en øvingspartner og gå inn i frivillige stammeøyeblikk og jobb med pullouts 

• Ha en øvingspartner og gå inn i frivillige stammeøyeblikk og jobb med kanselleringer 

 

Det kan være lurt å øve selv med frivillig stamming, men også i selve logopedtimen. Fordelen 

med dette er at man gjerne har en mye større kontroll ved frivillig stamming, hvilket gjør det 

veldig greit å begynne å øve med. Ofte kan frivillig stamming bli til ekte stamming. Det gjør 

absolutt ingenting. På dette stadiet er mottoet vårt: 

 

STAMMING ER GULL – da har du noe å jobbe med 
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